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Dobroczynno , zwana dzi  opiek  spo eczn , to jedno z najciekawszych za-
gadnie  w dziejach cz owieka. Mi osierdzie nie by o, nie jest i nie mo e by  spra-
w  specyfi cznie chrze cija sk . Wyst puje we wszystkich religiach. Zjawisko 
wspierania potrzebuj cych ja mu n  znane jest na ca ym wiecie. Mi osierdzie to 
cecha sta a u ludzi. Trzeba jednak mocno podkre li , e mi osierdzie chrze cija -
skie (caritas christiana) wyró nia o si  zawsze od praktykowanego gdzie indziej. 
Chrze cija stwo ma w tej dziedzinie zas ugi trudne do przecenienia. 

Wiele si  mówi i pisze o niezwyk ym fenomenie, jakim by o mi osierdzie
pierwszych chrze cijan. Bardzo ciekawe ród o pt. Didache czyli nauka dwu-
nastu aposto ów, pochodz ce prawdopodobnie z pocz tku II w., stanowi rodzaj 
przepisów dla chrze cijan. Didache… uczy: Nie odwracaj si  od biedaka, ale 
podziel si  wszystkim z bratem swoim i nie zwij niczego sw  w asno ci . Albo-
wiem je li macie wspólny udzia  w nie miertelno ci, tak ile  wi cej w rzeczach 
znikomych1.

Jak przebiega a realizacja zarysowanego wy ej programu mi osierdzia chrze-
cija skiego na ziemiach polskich jest tematem gruntownego dzie a Opieka spo-
eczna w Polsce do ko ca XVIII wieku profesora Mariana Surdackiego. Spotyka 

si  ono z du ym zainteresowaniem czytelników. Zagadnienie to ju  od wielu lat 
by o obecne w badaniach tego historyka, a ich rezultatem jest wiele jego rozpraw. 
Prezentowana praca jest podsumowaniem dotychczasowych bada . W tym miej-
scu mo na wi c sparafrazowa  znane s owa Henryka Sienkiewicza, ko cz ce
jego Trylogi  – M. Surdacki móg by powiedzie : na tym si  ko czy tych szereg 
bada  prowadzonych od kilku lat w niema ym trudzie ku pokrzepieniu nie tylko 
serc, ale w ogóle bada  w dziedzinie opieki spo ecznej.

W tym sformu owaniu nie mie ci si  chyba ca a prawda. Z pewno ci  pre-
zentowana ksi ka to opus vitae prof. Surdackiego. Bior c pod uwag  jego wiek 
oraz zapa , z ca  pewno ci  mo na si  spodziewa , e zaskoczy on czytelników 

1 Didache czyli nauka dwunastu aposto ów, Warszawa 1923, s. 18.
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jeszcze drug  cz ci  swojego dzie a, która uwzgl dni wyniki bada  w dziedzinie 
opieki spo ecznej na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu. 

Gromadz c materia y do swojej pracy, prof. M. Surdacki nawi zywa  oso-
biste kontakty z lud mi, którzy dzisiaj zajmuj  si  w sposób czynny opiek
spo eczn . Fakt ten czyni jego twórczo  naukow  szczególnie cenn , bowiem 
dzi ki temu wyrasta ona jakby bezpo rednio z ycia. Autor j  analizuje, poddaje 
ocenie i ciekawie przedstawia. Z pewno ci  nie b dzie przesad  stwierdzenie, e
prof. Surdacki odszed  nieco od uzasadnionej, ale zaw aj cej punkt widzenia 
metody patrzenia na badan  rzeczywisto  tylko przez dokument czy znane ju
dotychczasowe konstatacje.

Studiuj c jego ksi k  podobnie jak i ca y dotychczasowy dorobek doty-
cz cy opieki spo ecznej  odnosi si  wra enie jakiego  szczególnego zaanga o-
wania autora w przedstawianiu badanej problematyki. Wida  to bardzo wyra nie
cho by w przypadku publikacji o Urz dowie, jego rodzinnym mie cie. Biblioteka 
Narodowa w Warszawie ma w swoich zbiorach kilkana cie ró nych publikacji 
autorstwa M. Surdackiego na temat mi osierdzia chrze cija skiego w dziejach tej 
miejscowo ci. Autor wychodzi cz sto od cz owieka ywego, yj cego tu i teraz, 
a dopiero potem skrupulatnie przedstawia dokonania tych, którzy zako czyli ju
sw  drog ycia, zostawiaj c po sobie cenn  spu cizn , nie tylko archiwaln , ale 
widoczn  te  w obiektach materialnych, które wiadcz  do dzisiaj o sprawowanej 
tu przez stulecia opiece spo ecznej nad potrzebuj cymi. Mo e dlatego warto
poznawcza jego prac jest du a. Przyk adowo takim widomym znakiem niesienia 
pomocy potrzebuj cym w Lublinie s  resztki budowli dawnego szpitala wi tego
Ducha, który istnia  tu od XIV w. przed bram  miasta. Rozebrany zosta  w 1858 r. 
(por. s. 95).

Dochodzenie do prawdy w ksi ce prof. Surdackiego jest troch  odmienne ni
czyni si  to w odniesieniu do opracowa  typowo historycznych. Zawieraj  one 
wiele wa kiego materia u merytorycznego oraz niema o ciekawych ustale  so-
cjologicznych. Poruszanie si  na pograniczu obydwóch tych dziedzin bada  jest 
tak e znacz cym characteristicum ca ej ciekawej twórczo ci naukowej autora. 
Jego ksi ka Opieka spo eczna… dobrze odzwierciedla i przybli a czytelnikowi 
niezwyk e zaanga owanie Ko cio a w dziedzinie opieki spo ecznej w Polsce na 
tle dziejów Europy.

Ze zrozumia ych wzgl dów autor najwi cej miejsca po wi ca dzia alno ci
opieku czej poszczególnych zakonów w Polsce. Ciekawe s  obszerne rozdzia-
y I oraz III po wi cone funkcjonowaniu redniowiecznych szpitali zakonnych 

(s. 31 76 oraz s. 117 154). Szeroko omawiana zosta a ich dzia alno  i problemy 
dnia codziennego. Jak nie atwa by a akomodacja wielu regu ycia i powo ania
zakonnego do dzia alno ci w warunkach polskich barwnie ilustruje kardyna  Jan 
Kazimierz Denhoff, pose  Jana III Sobieskiego w Rzymie, wspominany w oma-
wianej tu pracy (por. s. 93). Wysy aj c 18 marca 1685 r. hiszpa skich trynitarzy 
do Polski, kardyna  da  im obszern  instrukcj , jak si  maj  tam zachowa , aby 
pozyska  umys y krajowców dla zakonu i nie narazi  surowej obserwancji na 
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niebezpiecze stwo. Nie ma bowiem  twierdzi  Denhoff  kraju bardziej nie-
fortunnego dla zachowania rygorów zakonnych nad ów, do którego d yli hisz-
pa scy bracia. Polska jak morze! Pi kne ono na oko i powabne, i do eglowania
zach caj ce, lecz biada ludziom zakonnym, którzy mu zbyt dowierzaj . W pó
drogi ugrz zn  na mieliznach, na których kto wprzódy utkwi , aby przynajmniej 
nauczy  przyk adem swoim nast pnych, jak zaraz z pocz tku nada  pomy lniejszy
obrót sterowi  2.

W dalszych swoich uwagach Denhoff zaleca  zak ada  klasztory tylko 
w wielkich miastach, bowiem wsie i ma e miasteczka s  bardziej nara one na 
rozlu nienie cis ej regu y zakonnej. Warto przywo a  w tym miejscu zw aszcza
rozdzia y V (s. 183 227) i VII omawianego dzie a, zajmuj ce si  dzia alno ci
charytatywn  zakonów m skich i e skich (s. 228 253). Jak najsurowiej powin-
ny by  wzbronione wszelkie udzia y w biesiadach w domach szlacheckich, zb d-
ne relacje z osobami wieckimi, cho by by y one zabarwione celem religijnym 
poucza  Denhoff. Czy „monity” z XVII wieku kardyna a i jednocze nie m odego
opata klasztoru cysterskiego w Mogile straci y wiele na aktualno ci?

Recenzowana praca Mariana Surdackiego wiele miejsca po wi ca te  opiece 
spo ecznej u ydów (s. 513 541) i wnikliwie omawia pomoc bli niemu w Ko-
ciele Wschodnim (s. 489 512). Pe nego opracowania doczeka a si  w niej tak e

opieka spo eczna u protestantów: luteran, kalwinistów, arian i braci czeskich 
(s. 441 448).

Lektura ksi ki prowokuje z pewno ci  do stawiania pyta . Tak powinno 
by , poniewa  przesz o  ukazana w rozprawie jest znacznie bogatsza ani eli
przeanalizowane w niej fakty i problemy. Oprócz sukcesów misji dobroczynnej 
realizowanej na ziemiach Rzeczypospolitej w pracy ujawniono te  niejedn  jej 
bol czk .

Warto si gn  po lektur  tego ciekawego dzie a, by doj  do trafnych od-
powiedzi, zrozumie  problemy cz owieka i próby ich rozwi za , podejmowane 
w konkretnej rzeczywisto ci spo eczno-politycznej.

Pod wzgl dem redakcyjnym rozprawa  uwzgl dniaj c jej zwi z  konstruk-
cj , logik  i jasno  wywodu, a tak e warstw  j zykow  zosta a przygotowana 
wzorowo. W sposób zrozumia y i jasny odzwierciedla i przybli a czytelnikowi 
ca o ciowy obraz opieki spo ecznej pe nionej w ci gu o miu wieków dziejów 
Rzeczypospolitej – ojczyzny nie tylko narodu polskiego, ale i wielu innych naro-
dowo ci.
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2 J. Bia ynia Cho odecki, Trynitarze, Lwów 1911, s. 19.


